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الرفعحدیث -2
:االستداللمقطع •
رفعع ععأ أي عی يعا   )و هو الكالم في داللة فقرة : أمّا المقام األوّل•

. على البراءة و عدمها( یعلمون
ث، و نفترض أنّ هذه الفقرة منفصلة عن  سنا ر فقنرال ال ند فاآلن •

ث عن  إلى أن  نتيي، الب نال كلیفهو بالموصولنفترض أنّ المراد 
ي النتنا   ء بن و  وجب احتمال يغيير فنسا ر الجهال، فإن ثبت شي

.السابقة درسنا ذلك
رفع قد دلّ على( رفع ع  أمّتي ما ال  علمون: )و بناء على ذلك فقوله•

التكليف عند عدم العلم، 

142: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
اءة  قع الكالم في أنّ هذا الرفع هل هو ظاهريّ حتى يكون هي البنرو •

ءة؟ المقصودة في المقام، أو رفع واقعيّ للتكليف فال  كون برا

142: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
:شبهة الرفع الواقعيّ•
إنّ حمله على الرفع الظاهريّ ب اجنة إلنى منوننة دا ندة ال: قد  قال•

،داعي إليها، فلي مل ال د ث على الرفع الواقعيّ
.و بذلك يبطل داللة ال د ث على البراءة•
.إذن فن   ب اجة إلى الب ث ع  واقعيّة هذا الرفع و ظاهر ّته•

143: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
، و إنّ غرض األصولي م  إثبال البراءة هو ي صنيل األمن :  قالال •

.هذا  ثبت بال د ث سواء فرض الرفع ظاهر ّا أو واقعيّا
 بشمول إنّ الثمرة يظهر في مورد حصول القطع بدليل خاصّ: فإنّه  قال•

ه، فعند ذ لو ال كم الواقعيّ لفرض عدم العلم على يقد ر ثبويه في نفس
قلنا بداللة هذا ال د ث على البراءة ثبت األم ، 

ننا قناوعون لو قلنا بداللته على نفي الواقع بعدم العلم فالمفروض أنّو •
د و ال بتنّ عدم العلم ال  نفي الواقع، فيقيّد ال ند ث بغينر هنذا المنور

.  ثبت األم  فيه

143: ، ص3يباحث األصول، ج
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حدیث الرفع
(األمر الرابع)•
منة الظاهر م  حد ث الرفع بمالحظة وروده في مقام االمتنان على األ•

ا ال هو االختصاص برفع اآلثار التي  كون وضعها خنال  المننة، فمن
 كون كذلك كان خارجنا عن  مصنب الرفنع و ال مجنال للتمسنك 

ك من  الشن( و ال أقل)بال د ث لرفعه و ان فرض االمتنان في رفعه 
في شمول حد ث الرفع لمثله فيؤخذ بالقدر المتيق  

212ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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حدیث الرفع
لف و ال  كون ذلك إلّا اآلثار التي كان وضعها خال  المنة على المك•

ان لنم ال مطلق ما  كون في رفعه االمتنان و التوسعة على المكلف و
 ك  في وضعه ضيق عليه 

نقول اننه ال  شنمل ال ند ث فيمنا ال  علمنون ال كنم ( و م  ذلك)•
كونع  لععد الواقعي الثابت للذال في الريبنة السنابقة علنى الشنك 

االمتننان حتى  قتضنىبوجوده الواقعی يما فی  الضیق على المكلعف
رفعه

212ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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الرفعحدیث -2
:موقف الم قّق العراقي•
فع قد أجاب الم قّق العراقي رحمه اللّه ع  شبهة حمل ال د ث على الرو •

.الواقعيّ بوجهي ، أحدهما عرفيّ، و الثاني فنّيّ
ظاهر فني سنوا ال ند ث ( رفع ع  أمّتي: )فهو أنّ قوله: أمّا الوجه األوّل•

هنو مساا االمتنان، و بهذه القر نة  جب أن نلتزم بنتنّ المقندار المرفنو 
ذا المقدار الّذي  كون ثبويه خال  االمتنان، و  كنون رفعنه امتناننا، و هن
و المقدار عبارة ع  وجوب االحتياط، فإنّنه  وجنب الكلفنة علنى العبند،

منشننه، أي رفنع كنلّ من  وجنوب برفنع و أمّا رفعه.  كون رفعه امتنانا
س فينه االحتياط و الواقع معا، فالزا د فيه ليس يوسعة علنى العبناد، و لني

. امتنانا عليهم، فإنّ مجرد ثبول الواقع ال  وجب كلفة على العباد

143: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
أنّ هذه القر نة مبنيّنة علنى المبننى المشنهور من : أوّال:  رد عليهو •

ة فني جر ان قاعدة قبح العقاب بال بيان، إذ على ذلك ال يكون مشنقّ
اط، و إنّمنا التكليف الواقعيّ في نفسه بقطع النّظر ع  إ جناب االحتين

تيناط،  وجب التكليف المشقّة عند عدم العلنم بتوسنيإ إ جناب االح
. فليرفع الوسإ في مقام االمتنان ال أصل التكليف

، أمّا بناء على ما حقّقناه م  إنكنار قاعندة قنبح العقناب بنال بينانو •
لنزوم فالتكليف الواقعيّ بوجوده االحتمناليّ موضنو  ل كنم العقنل ب

.االمتثال بال حاجة إلى يوسيإ إ جاب االحتياط

144؛ ص3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
واقعيّ إنّ الموضو  ل كم العقل باالمتثال هنو التكلينف الن: ال نقولو •

بوجوده االحتمالي دا دا اهتمام المولى به فني ظنر  الشنكّ، حتنى
ي نفني إنّ نفي االهتمام هو الّذي  تجسّد فيه االمتنان، و ليس ف:  قال

الواقع دا دا على نفي االهتمام امتنان، 
واقعيّ إنّ الموضو  ل كم العقل باالمتثنال هنو التكلينف الن: نقولبل •

بوجوده االحتمناليّ دا ندا عندم وصنول التنرخيو، فلنو لنم  صنل 
منال الترخيو وجب االمتثال لنفس عدم وصول التنرخيو منع احت

ر  الشكّ، التكليف، ال م  باب احتمال اهتمام المولى بالتكليف في ظ
، [1]ال عريی إیصال واحد، فا ي نان یكون بأحد أيریأ فی عرض •

.رفع ال كلیف الواقعیّو 

144؛ ص3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
الظاهر أنّ إ صال التنرخيو إنّمنا  رفنع حكنم العقنل بوجنوب [ 1]•

  االمتثال، لكونه إ صاال لعندم اهتمنام المنولى بنال كم، و الموضنو
كلينف الواقعيّ ل كم العقل باالمتثال لدى الشكّ، إنّما هو احتمنال الت

و عدم وجود يكلينف  همّنه، هنفإبراد .بهدا دا احتمال اهتمام المولى 
تمر و أمّا إبراد عدم أصل التكليف فن. الّذي  رفع موضو  حكم العقل

.دا د ال  توقّف عليه االمتنان

143: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
طلّب االمتثال، أنّنا لو سلّمنا أنّ التكليف الواقعيّ في نفسه ال  ت: ثانياو •

و إنّما  وجب الكلفة بتوسّإ إ جاب االحتياط، 
نّه واقع في إنّ التكليف الواقعيّ و إن لم  وجب الكلفة مباشرة، لك: قلنا•

راط االمتنان ور ق ي قّق الكلفة، فيكون رفع هذا التكليف واقعا في ص
شنكو  ال و موجبا لالمتنان، باعتبار أنّه مع رفع التكليف النواقعيّ الم

وسنع  بقى موضو  لذلك الوسإ و هو إ جناب االحتيناط، فيقنع الت
.للعباد

145: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
توقّنف نعم، االمتنان ال  كون متوقّفا على رفع التكليف، و إنّما هنو م•

. ليفعلى رفع إ جاب االحتياط بنفسه، أو برفع منشنه و هو التك
متننان، و ال نسلّم ظهور ال د ث في كون الرفع متوقّفا علينه االلكنّنا •

و إنّما نسلّم ظهوره في كونه امتنانيّنا و واقعنا فني صنراط االمتننان
[.2]التوسعة على العباد 

145: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
، فمن  بتنّ ال كم عبارة ع  ال بّ و البغض: ال  خفى أنّنا لو قلنا[ 2]•

ي ال كنم الواضح أنّ االمتنان إنّما  كون بنفي إ جاب االحتياط ال بنف
ل ألنّ الواقعيّ، ال للتقر ب الماضي ع  الم قّق العراقي رحمه اللّنه، بن

ثبول ال بّ أو البغض، و مع عدمه ال مقتضي لمعنى نفي ال كم عدم
. الكلفة على العباد كي  مت ّ عليهم بالرفع

143: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
إ بتنّ ال كم عبارة ع  الجعل و االعتبار، و هو أمر وس: أمّا لو قلناو •

بي  ال بّ و البغض م  ناحينة، و اببنراد من  ناحينة أخنرى، فمن  
ون إنّ نفي هذا الجعل  كنون امتنانيّنا عنند منا يكن: الص يح أن  قال

 ّ المولى المبادئ م  المصالح و المفاسد و ال بّ و البغض ثابتة، و لك
يوسيعا نفي الجعل و االعتبار بغرض إفهام عدم اهتمامه بتلك المبادئ

ة على العباد، و هذا امتنان، إلّا أنّه  تمّ على هنذا الفنرض من  الناحين
هنو الواقعيّة ما مضى م  أنّه ال أثر عمليّ لمعرفة أنّ مفاد ال د ث هل
هنو البراءة، أو نفي ال كم الواقعيّ؟ فعلنى أيّ حنال  نتمّ التنتمي ، و

. المقصود

143: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
مول ما مضى م  أنّ األثر  ظهر لدى علمنا صدفة بدليل خاصّ بشنو •

 ي ا لظر  الشكّ و إن كنان صن-على يقد ر ثبويه-ال كم الواقعيّ
عقال و فلسفيّا، و لك  ال مورد له خارجا، فلنن  كنان من  حقّننا أن

لشكّ فني ندّعي القطع بثبول ال كم بمعنى ال بّ و البغض في مورد ا
من  حقّننا كثير م  الموارد، كالخمر مثال بمثل الضرورة الفقهيّة فليس

عند دوران األمر بني  التنرخيو الظناهريّ و رفنع مجنرد الجعنل و 
االعتبار واقعا مع ثبنول المبنادئ دعنوى القطنع بشنمول الجعنل و

اض ورود بضرورة م  هذا القبيل، و م  البعيد افتر-لو كان-االعتبار
. نوّ  دلّ على ذلك

143: ، ص3يباحث األصول، ج
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حدیث الرفع-2
ةالخامسة عشرة االستدالل على البراءة بالسّنّة الشّر فالمقالة •
من  [ فةاالستدالل على البراءة بالسنّة الشنر [ ]المقالة الخامسة عشرة]•

 ث الرفنع حند-قبال األخباري-السنة التي استدل بها القا ل بالبراءة
المعرو ، 

.«ما ال  علمون»أنّ م  الفقرال التسعة : بتقر ب•
بنة مري[ فني]ما لم  علم م  ال كم النواقعي [ آثار]و معنى رفعه رفع •

الجهل به و لو بإ جاب االحتياط، الذي هنو من  األحكنام الطرقينة، 
ي ظر  كسا ر أحكام أدلة الطرا، التي شتنها إبراد ابرادال الواقعيّة ف

.الجهل بها على يقد ر وجودها

161: ، ص2يقا ت األصول، ج
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حدیث الرفع-2
[:جنبتني ]لذا أشرنا في أوا نل القطنع بنتنّ لمثنل هنذه األحكنام و •

رد لهنا بمالحظة م كيّها قا مة بنفس الواقع، و بمالحظة إنشا ها المبن
ة و لذا ص  نا وقو  مثنل األمنار. قا مة باألمارة في ظر  الجهل به

و  كوننه موضن[ الوسنطيّة]، مع أنّ الدم [متعلّقها]وسطا بثبال حكم 
.األكبر في الكبرى

161: ، ص2يقا ت األصول، ج
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حدیث الرفع-2
ر نا بد هيّ أنّ األكبر في كبرى حجية الطرا لنيس إلّنا حكمنا ظاهو •

ه فني القا مة بنفس ذاي[ متعلّقها]قا ما باألمارة، و ليس هو م  أحكام 
.الجهل به[ على]الريبة السابقة 

قنا م األمارة لمثل هذا ال كم ليس إلّا بل اظ أنّ ابنشناء ال[ فوسطيّة]•
-بلبّ حقيقته و روحه من  ابرادة المبنردة بهنذا ابنشناء-باألمارة

ة عن  األحكنام الطرقيّن[ يمتناد]و بمثل ذلنك . بنفس المتعلّق[ قا م]
.األحكام ال قيقية النفسية

162: ، ص2يقا ت األصول، ج
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حدیث الرفع-2
األمنارة وسنيطا ل كنم[ يكنون]إنّه على الموضنوعية ال : لذا نقولو •

ا ل كنم ، كالقطع الواقع موضوع[نفسها]وسإ ل كم [ هي]المتعلّق، بل 
الظن ، آخر، و لذا ال  صلح للقطع أن  قع وسيطا ل كم متعلّقنه مثنل

ه بنفسنه لعدم صالحيّته ألنّ  تعلّق به ال كم الطر قني بمالحظنة كونن
ال  الظ  منجزا للواقع، بال احتياج في منجز ته إلى حكم ور قي، بخ

.مثال
مريبنة رفع ال كم الواقعي ب« رفع ما ال  علمون»و حيننذ، فالمراد م  •

.في ظر  الجهل به-و لو بمثل إنشا ه-م  مرايب وجوده

162: ، ص2يقا ت األصول، ج
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حدیث الرفع-2
ثل هذا إنّ المص ح بوالا الرفع في المقام، هو وجود المقتضي لمثم •

[ تبنره ع]ابنشاء في ظر  الجهل بالمرام واقعا، إذ مع وجود المقتضي 
جنود العقالء كتنه موجود بالعنا ة، و لذا أولق السقوط للخيار عنند و

إوالا ف. مع أنّه في ال قيقة عبارة ع  عدم الثبول م  األوّل. مقتضيه
اب شنرط عنا ة إوالا السقوط في ب[ بعي ]أ ضا -في المقام-الرفع

ال [ ةاالدعا ين]عقده، و كان م  باب ال قا ق [ مت ]سقوط الخيار في 
.الدفع في المقام، كما يوهم[ أر د منها]أنّ كلمة الرفع 

162: ، ص2يقا ت األصول، ج



27

حدیث الرفع-2
أنّ االمتننان النوارد فني منورد : حيننذ، ملخّو معنى هنذه الفقنرةو •

افظ ألن  رفع ع  المكلنف إنشناء حكنم حن[ اقتضى]الفقرال التسع 
 ض للمرام الواقعي في ظر  الجهل به مع كمال يمكّنه م  إ جاده، لم

.الرحمة و الرأفة

163: ، ص2يقا ت األصول، ج
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حدیث الرفع-2
نفي مضمون منا ورد من  السننة علنى إ جناب -حيننذ-مقتضاهو •

.اريردا لألخب[ ذلك]و  كفي . على االست باب[ ب مله]االحتياط، 
اءة، قبنال و حيننذ،  كون هذا ال د ث الشر ف أيم دليل للقا ل بنالبر•

. استدالل األخبار ي  بالنصوص اآليية، كما ال  خفى

163: ، ص2يقا ت األصول، ج



29

الرفعحدیث -2
نها  توقّف و هو بيان قر نة صناعيّة  في المقام فبيا: أمّا الوجه الثانيو •

:على مقدّمتي 
ة واحدة، ء نقيض وجوده، و النقيضان في مريبأنّ رفع كلّ شي: األولى•

.فالرفع و المرفو  دا ما في مريبة واحدة

146؛ ص3يباحث األصول ؛ ج



30

الرفعحدیث -2
الشنكّ و أنّ الرفع المذكور في حد ث الرفع متتخّر ريبة ع : و الثانية•

الشنكّ فني، و عدم العلم بال كم الواقعيّ ألخذ ذلك فني موضنوعه
ر فني ال كم الواقعيّ متتخّر ع  نفس ال كم الواقعي، فنالرفع المنذكو
كنون حد ث الرفع أصبح متتخّرا ع  ال كم الواقعيّ، فال  مكن  أن  

ن أ-ب كنم المقدّمنة األولنى-رفعا لنفس ال كم الواقعيّ، و إلّا لنزم
رفع، لما  كون ال كم الواقعيّ في هذه المريبة المتتخّرة، و هي مريبة ال

دّمنة مضى م  ايّ اد مريبة الرفع و المرفو ، و  كون ب كم هنذه المق
ى نفسنه و ء علنالثانية في مريبة سابقة على الرفع، فلزم يقندّم الشني

.وجوده في مريبتي 

147: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
ه هذا الم ذور بنفسه هو الم ذور الّذي ذكره الم قّق العراقي رحمنو •

م  أّن اللّه في ب ث أخذ العلم بال كم موضوعا لشخو ذلك ال كم،
وعا العلم بال كم مؤخّر ريبة ع  نفس ال كم، فلو فرض أخذه موضن

له صار ال كم المتقندّم عننه ريبنة منؤخّرا عننه ينتخّر ال كنم عن  
[.1]ء على نفسه الموضو ، و لزم م ذور الدور و يقدّم الشي

147: ، ص3يباحث األصول، ج



32

الرفعحدیث -2
قيضني  و م  هنا  ظهر أنّ التقر ب ليس ب اجة إلى نكتة كنون الن[ 1]•

فني فني في ريبة واحدة حتى  بطل عند م   نكر هذه القاعدة، بل  ك
ي إنّ رفع ال كم ع  فرض الشكّ  عني أخذ العلنم فن: المقام أن  قال

.ره عنهموضوعه، بينما ال  مك  أخذ العلم بال كم في موضوعه لتتخّ

147: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
ل كم أعني عنوان أخذ القطع بنا-و في ال قيقة  كون هذان العنوانان•

و عننوان، رفنع التكلينف غينر -في موضو  شخو ذلنك ال كنم
اوا الشا ّ مسع  وجهي  لمطلب واحد، فإنّ رفع التكليف-المعلوم

ي كنال الختصاص التكليف بالقاوع، و لهذا  تيي ابشكال الواحند فن
ارة مع اخنتال  العبن-أعني جانب الوضع، و جانب الرفع-المورد  

.ب سب اختال  الوجهي 
.و جوهر ابشكال في كال المورد   واحد•

148: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
ي إنّ الجواب في هذا المقام أ ضا هو نفس الجنواب فن: عند ذ نقولو •

، أو ذا  المقام، و هو منع المقدّمة الثانية، فإنّه إن أر ند بتنتخّر القطنع
الشكّ ع  ال كم يتخّره عن  المقطنو  أو المشنكو  بنالعرض، أي 

ننه ال كم بوجوده الخارجي الّذي هو مصبّ الرفع الواقعيّ فتنتخّره ع
ضنو  غير ص يح، كما حقّقناه في مستلة أخذ القطع بنال كم فني مو

ل شخو ذلك ال كم، و لذا قد  وجد احتمال أو قطع مع عدم الم تم
و إن أراد يتخّرهمننا عنن  المقطننو  أو . أو المقطننو  فنني الخننارج

الخارجي المشكو  بالذال فهو ليس مصبّا للرفع، و إنّما مصبّه ال كم
[1 .]

148: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
•______________________________

ي متعلّق نعم، كان لد نا وجه ص يح الست الة أخذ العلم بال كم ف[ 1]
ل فني نفس المعلوم، و لك  عول  ذلك بمثل فرض أخذ العلم بالجعن

.متعلّننق المجعننول علننى ي قيننق و بيننان مضننى فنني م لّننه

148: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
:الت قيق في المستلةوجه •
اقعيّ، أنّ هذا ال د ث ليس ظاهرا في الرفنع النو: و الت قيق في المقام•

علنى بعنضالظناهريّ،و بل هو على بعض التقاد ر ظاهر فني الرفنع 
تنا   التقاد ر مجمل، و ن    كفينا ابجمال فني اقتنناص جمينع الن

بق من  و الثمرة التي مضى ذكرها في ما سنالبراءة المطلوبة م  معنى 
اقعيّ أنّنا لو علمنا في موارد ما بدليل خاصّ عدم اختصاص ال كم الو

راءة، و ال بفرض العلم، أمك  التمسّك ب د ث الرفع لو كان مفاده البن
 مك  التمسّك به لو كان مفاده نفي الواقع، 

149-148ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
ك ب ند ث الرفنع فني هنذ: أقول• ا هذه الثمرة إنّما يمنعنا ع  التمسنّ

جمنال أمّا علنى اب. الفرض على يقد ر ظهور ال د ث في نفى الواقع
.فم  حقّنا أن نتمسّك به بثبال جامع األم 

:إذن ال بدّ لنا هنا م  يوضيح أمور ثالثة•
.أنّ ال د ث ليس ظاهرا في الرفع الواقعيّ: األوّل•
واقعيّ و أنّه على يقد ر إجمال ال د ث و يردّده بي  الرفع الن: و الثاني•

عننى الرفع الظاهريّ ن   نقتنو منه جمينع النتنا   المطلوبنة من  م
.البراءة

.أنّ ال د ث على بعض التقاد ر ظاهر في البراءة: و الثالث•

149ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج



38

الرفعحدیث -2

توضيح أمور ثالثة

.الحديث ليس ظاهرا في الرفع الواقعي  

لرفع على تقدير إجمال الحديث و ترد ده بين ا
منه الواقعي  و الرفع الظاهري  نحن نقتنص

.جميع النتائج المطلوبة من معنى البراءة

.راءةالحديث على بعض التقادير ظاهر في الب

149؛ ص3يباحث األصول ؛ ج



39

الرفعحدیث -2
و هو عدم ظهور ال د ث في الرفع الواقعيّ، : األمر األوّلأمّا •
نّما هني أنّ نكتة دعوى ظهور ال د ث في الرفع الواقعيّ إ: ذلكفبيان •

 مكن  اشتمال الرفع الظاهري على عنا ة دا دة، و يلك العنا ة الزا دة
:أن يتصوّر بتحد ن و  

ي إنّه لو كان الرفع ظاهر ّا لزم كنون مصنبّ الرفنع فن: أن  قال: األوّل•
لينف هو التكالعلم ال د ث غير مصبّ عدم العلم فيه، ألنّ مصبّ عدم

الواقعيّ، و مصبّ الرفنع هنو إ جناب االحتيناط الظناهريّ، و ظناهر 
كني ال ال د ث وحدة المصبّ فيهما، في مل الرفع على الرفع الواقعي

.نقع في مخالفة ظهور ال د ث في وحدة المصبّ

150-149ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
ه إنّ المرفو  و إن كان هو ال كم الظناهريّ، لكنّننا ال نفرضن:  قالال •

كم هنو مرفوعا بقيد كونه ظاهر ّا، بل ذال ال كم  كون مرفوعا، فال 
.متعلّق عدم العلم و هو المرفو ، فقد ايّ د مصبّ األمر  

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
ه، لنزم إن أر د بذال ال كم ذايه بن و سار في يمام أفنراد:  قالفإنّه •

. رفع ال كم الواقعيّ أ ضا، و هو خلف

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
عنا إن أر د به ال كم بن و ابهمال، بمعنى أنّ حكما ما  كون مرفوو •

،و حكما ما  كون متعلّقا لعدم العلم
الّذي يعلّق به الرفع -أي حصّة م  ال كم-إنّ حكما ما: قلنا•
لنم و كان في الواقع نفس حكم ما الّذي يعلق به الشكّ و عندم العإن •

هو ال كم الواقعيّ، لزم أ ضا رفع ال كم الواقعيّ 
بّ الرفنع إن كان في الواقع الفرد المرفو  غير الفرد المشكو ، فمصو •

نني غير مصبّ الشكّ و عدم العلم و مجرّد كون كليهما حكما ما ال  ع
ا الّنذي اي اد المصبّي ، فإنّ حكما ما الّذي يعلّق به الرفع غير حكم م

بّ و ال د ث ظاهر بتقوى ظهور فني ايّ ناد مصن. يعلّق به عدم العلم
.األمر   مصداقا ال مجرّد ايّ ادهما في مفهوم حكم ما

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
هنذا ال   المصنبّي ،لكأنّنا نلتزم بظهور ال د ث في وحدة : الت قيقو •

ابمكنان  عني التسليم بكون ال د ث ظاهرا في ال كنم النواقعيّ، إذ ب
ال فني -كما هو ظاهر عبارة الكفا ة-يطعيم الظاهر ّة في نفس الرفع

المرفو ، 

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
:بيان ذلكو •
: أنّ ال كم الواقعيّ له وضعان•
نفس جعله النواقعيّ و ثبوينه فني ظنر  الشنكّ و إن كنان أحدهما •

المكلّف غير ملزم به و مرخّصا في يركه، 
امنه اآلخر جعل ثقله على المكلّف و وضعه على عايقنه بمعننى إلزو •

بابييان به احتياوا، و في قبال كلّ وضع رفع، 

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2

وضع الحكم 
الواقعي  

نفس جعله 
الواقعي  

ى جعل ثقله عل
المكل ف

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج



46

الرفعحدیث -2
خنر أحدهما رفعه بمعننى نفينه حقيقنة، و اآل: فلل كم الواقعيّ رفعان•

منل بنه و رفعه بمعنى ين ية ثقله ع  عايق المكلّف و عدم إلزامه بالع
ة في نفنس يرخيصه في مخالفة التكليف عند الشكّ، و يطعيم الظاهر ّ

.الرفع عبارة ع  يعلّق الرفع بذلك ال كم بالمعنى الثاني

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2

رفع الحكم الواقعي  

نفيه حقيقة

تق تنحية ثقله عن عا
المكل ف ي تطعيم الظاهريّة ف

ع الرف=نفس الرفع 
بالمعنى الثاني

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2

ك إنّه إذا وعّمت الظاهر ّة في نفنس الرفنع كنان ذلن: أن  قال: الثاني•
خال  ظاهر كلمة الرفع، و مشتمال علنى عنا نة دا ندة، و ذلنك ألنّ 

  عنايق المعنى ال قيقيّ لرفع ال كم هو نفيه واقعا ال ين ينة ثقلنه عن
لّنذي المكلّف و عدم إلزامه به، و لهذا ن مل الرفع على الرفع الواقعيّ ا

ال كم، و إنّما ليس الرفع ال قيقيّ فيه ب سب الواقع رفعا لبعض شنون
.هو رفع حقيقة لنفس ال كم

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج



49

الرفعحدیث -2
أنّه ال بدّ م  إعمال هذه العنا ة فني الرفنع و إن فنرض رفعنا : الجوابو •

النواقعيّ، و حقيقيا، و هي عنا ة يعلّق الرفع ال قيقي ببعض شننون ال كنم
ما مضى ء، ال لء موضوعا لنفس ذلك الشيذلك الست الة كون العلم بشي

ال كم في م  الدور، بل بقطع النّظر ع  الدور كما بيّنّاه في باب أخذ العلم ب
 سب الدقّة ال كم، فال بدّ أن  كون الرفع الواقعيّ للتكليف بذلك موضو 

عل في ء آخر، كتخذ العلم بالجء في موضو  شيراجعا إلى أخذ العلم بشي
 و عدم العلنم موضو  الفعليّة، فباألخرة قد يعلّق الرفع بنفس متعلّق الشكّ

.باعتبار الرفع ال قيقيّ لبعض شنون ذلك كفعليّته مثال
ي إذن، فثبول هذه العنا ة في الرفع الظاهريّ ال  جعل ال ند ث ظناهرا فن•

ع الرفع الواقعي، بل غا ة األمر كنون ال ند ث مجمنال و منردّدا بني  الرفن
.الواقعيّ و الظاهريّ

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
ولي من  و هو اقتناص جميع النتا   المطلوبة لألص: أمّا األمر الثانيو •

اءة و رفع معنى البراءة م  ال د ث على يقد ر إجماله و يردّده بي  البر
  هنذا أنّ النتنا   المطلوبنة لألصنولي من: ال كم الواقعيّ، فتوضي ه

:ال د ث أمور ثالثة
.التتمي  في الجملة-1•
م ابلزاميّ إوالا التتمي ، ب يث  شمل فرض العلم باشترا  ال ك-2•

.بي  العالم و الجاهل على يقد ر ثبويه في نفسه
. جعل هذا ال د ث معارضا ألدلّة االحتياط-3•
.جميع هذه النتا   يثبت في المقام بمجرّد ابجمالو •

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2

وبة النتائج المطل
لألصولي

.التأمين في الجملة-1

إطالق التأمين-2

جعل هذا الحديث -3
.  اطمعارضا ألدل ة االحتي

150ص؛ 3يباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث -2
راءة و فواضح، إذ ال فرا في ي قّق التتمي  بي  جعنل البن: األولىأمّا •

.مقامرفع أصل ال كم الواقعيّ، فثبول أحدهما بابجمال كا  في ال

148: ، ص3يباحث األصول، ج
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الرفعحدیث -2
، و إنّ غرض األصولي م  إثبال البراءة هو ي صنيل األمن :  قالال •

.هذا  ثبت بال د ث سواء فرض الرفع ظاهر ّا أو واقعيّا
إنّ الثمرة تظهر فعی يعورد حصعول القبعع بعدلیل يعاصّ: فإنّ  یقال•

فی نفس ، بشمول الحكم الواقعیّ لفرض عد  العلم على تقدیر ثبوت 
ثبت األيأ، البراءةلو قلنا بد لة هذا الحدیث على فعندئذ •
نا قعاععون بعد  العلم فالمفروض أنّنفی الواقع لو قلنا بد ل   على و •

رد و   بأنّ عد  العلم   ینفی الواقع، فیقیّد الحعدیث بيیعر هعذا المعو
. یثبت األيأ فی 

143: ، ص3يباحث األصول، ج
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